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6. – 12. 07. 2020 

XIV Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba 

i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 

prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt 

nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i 

pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest 

moje jarzmo, a moje brzemię lekkie». 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was 

mieszka. 

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli 

mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił 

Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą 

mieszkającego w was swego Ducha. 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo 

jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha 

zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 6. 07. 2020 – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 

18. 00 Za + Joachima Sbilut w I r. śm., ++ rodziców, braci oraz o łaski potrzebne dla 

żyjących z rodziny i dla żyjącego rodzeństwa 

 Wtorek 7. 07. 2020  

9. 00 Pogrzeb śp. Stefana Walerus 

18. 00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w pewnej intencji 

 Środa 8. 07. 2020 – św. Jana z Dukli, kapłana 

18. 00 Za + syna Benjamina Witola w 5 r. śm., za + męża Józefa, syna Huberta, za 

++ dziadków z obu str. i dusze czyśćcowe 

 Czwartek 9. 07. 2020 – św. męczenników Augustyna Zacho Rong 

i Towarzyszy 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ rodz. Elżbietę i Piotra Bernat, syna Gerharda, ich rodziców, rodzeństwo 

oraz za ++ krewnych z rodz. Bernat – Franczok oraz za + męża Józefa Wicher 

i dusze czyśćcowe 

 Piątek 10. 07. 2020  

18. 00 Za + Annę Miemiec w 2 r. śm., jej męża Brunona oraz za ++ z rodz. Miemiec 

 Sobota 11. 07. 2020 – św. Benedykta, opata – patrona Europy 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + Helenę Hadrian w 3 r. śm.  

- Za + Jana Chyla, za + Krystynę Gajda, za ++ z rodz. Chyla – Gajda, pokr. i 

d.op. 

 Niedziela 12. 07. 2020 – XV Niedziela Zwykła 

8. 00 Za + chrześnicę Justynę Anisko w I r. śm., za + matkę Renatę Jendreasek w 30 

dz. po śm., za ++ z pokr. i d.op. 

10. 30 - Za + Jerzego Kurpiers, za ++ braci Gerharda i Huberta, za ++ z pokr. i d.op. 

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Konstantego Bieluń, za rodz., 

dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę 

16. 00 Nieszpory   

16. 30 Za ++ Szymona i Martę Goworek, córki Annę i Gertrudę, męża Józefa, synów 

Józefa i Alfonsa, pokr. i d.op. 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za naszą comiesięczną kolektę parafialną, (przedostatnią na remont 

wieży). Na ten cel parafialny wpłynęło 4. 315 Zł. 15 Gr. i 4 Euro  

2. Przyszła kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego i innych 

instytucji diecezjalnych  

3. Góra św. Anny – pielgrzymki: niedziela (12.VII) Dzień modlitw niewidomych   

4. W sobotę święto św. Benedykta, opata i patrona Europy 

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza 
Tak mówi Pan: 

«Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie 

do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu 

oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie 

złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od 

brzegów Rzeki aż po krańce ziemi». 

Aklamacja (Por. Mt 11, 25) 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,  

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

Patron tygodnia: św. Benedykt 

Św. Benedykt, opat urodził się w Nursji około 480 roku. Był synem właściciela 

ziemskiego. Kształcił się w Rzymie, lecz przerwał naukę i podjął życie pustelnika 

w Affile. Po paru latach przeniósł się w góry niedaleko Subdiaco. Kiedy zaczęli 

gromadzić się wokół niego uczniowie, założył w okolicy 12 klasztorów. Później 

przeniósł się w ruiny opuszczonej, niewielkiej fortecy na Monte Cassino, gdzie założył 

opactwo. Tutaj napisał „Regułę”, która stała się podstawą życia monastycznego na 

Zachodzie. Zaleca w niej roztropność i umiar w modlitwie, pracy i spoczynku. 

Ukazuje drogę do doskonałości religijnej poprzez panowanie nad sobą, pokorę, 

posłuszeństwo. Poważną część dnia zakonnika przeznaczył na „lectio divina” – 

czytanie Pisma Świętego. Święty wprowadził do zakonu profesję – prawem 

zagwarantowaną przynależność do klasztoru, oraz stabilność miejsca, czyli 

zobowiązanie mnichów do pozostawania w jednym klasztorze aż do śmierci. 

Jego sława ściągała wielu współczesnych mu, m. in. odwiedził go król Gotów, 

Totiia. Św. Scholastyka, bliźniacza siostra św. Benedykta, w pobliżu Monte Cassino 

założyła benedyktyńską gałąź żeńską. 



Święty umarł 21 marca 547 roku. W klasztorze na Monte Cassino żyło wtedy 150 

mnichów. „Reguła” św. Benedykta wywarła poważny wpływ na całe życie klasztorne 

Europy Zachodniej. W Polsce najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest 

Tyniec. Tradycja nadała św. Benedyktowi tytuł „patriarchy” monastycyzmu Zachodu. 

Paweł VI w roku 1964 ogłosił go patronem Europy Św. Benedykt jest także patronem 

wielu zakonów, diecezji tarnowskiej, Francji; architektów, górników, inżynierów, 

nauczycieli, speleologów, uczniów, wydawców. Orędownik w chorobach róży oraz 

konających. 

11 lipca upamiętnia dzień przeniesienia relikwii Świętego. 

W IKONOGRAFII św. Benedykt przedstawiany jest w habicie benedyktyńskim, 

w kukulli, z krzyżem w dłoni. Jego atrybutami są: anioł, bicz, hostia, kielich z wężem, 

księga, kruk z chlebem w dziobie, księga reguły w ręce, kubek, pastorał, pies, rozbity 

puchar, infuła u nóg z napisem „Ausculta fili” – „Synu, bądź posłuszny”, wiązka rózg. 

Humor 

Dwaj myśliwi idą przez las. W pewnej chwili jeden z nich osuwa się na ziemię. Nie 

oddycha, oczy zachodzą mu mgłą. Drugi myśliwy wzywa pomoc przez telefon 

komórkowy. 

- Mój przyjaciel nie żyje. Co mam robić? - woła. 

- Proszę się uspokoić - pada odpowiedź. Przede wszystkim proszę się upewnić, że 

pański przyjaciel naprawdę nie żyje. 

Po chwili rozlega się strzał. - W porządku - woła do telefonu myśliwy. - I co dalej? 

 

Nauczycielka na lekcji matematyki: 

-Od dziś będziemy liczyli na komputerach. 

-Huurrra! To świetnie! - cieszą się dzieci. 

-No to kto mi powie, ile to będzie pięć komputerów dodać dwanaście komputerów?... 

Żona informatyka wyprawia imieniny. Mówi do męża: 

- Może byś mi w czymś pomógł? 

- Co mam zrobić? 

- Napisz na torcie: Wszystkiego najlepszego! 

- Nie ma sprawy! 

Mąż poszedł do swojego pokoju. Męczy się 20 minut.  

Wreszcie żona mówi: 

- Jak idzie? Skończyłeś? - Jeszcze nie. Tort nie mieści się do drukarki. 

 

- Tato, dlaczego ten pociąg zakręcowywuje? 

- Nie mówi się "zakręcowywuje", tylko "zakręca" Jasiu! 

- No dobrze, to dlaczego on zakręca? 

- Bo mu się tory wygły... 


